
             

       

 
 

ที่  ชบอ. พิเศษ  / 2553 
 

  1   ตุลาคม  2553 
 

เร่ือง    ขอเชิญรวมประชุมวชิาการชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) ประจําป 2553  
เรียน    ผูบริหาร  ผูอํานวยการ หัวหนาหองสมุด บรรณารักษ ครู อาจารย และผูสนใจทั่วไป 
ส่ิงที่สงมาดวย    1.โครงการประชุมวิชาการ ช.บ.อ. ประจําป 2553  เร่ือง “หองสมุดดิจิตอล: ปจจุบันและอนาคต”
              2. ใบลงทะเบยีนเขารวมการประชุมวิชาการ จํานวน 1 ชุด 

 

ดวยชมรมบรรณารักษสถาบนัอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ  และศูนย 
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกันจัดการประชุมวิชาการ ช.บ.อ. ประจําป 2553  เร่ือง  “หองสมุด
ดิจิตอล : ปจจุบันและอนาคต ”  ในวันศกุรที่  5 พฤศจิกายน 2553  ณ  หองประชุม ช้ัน 7   ศูนยวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรู / แลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ืองการพัฒนาหองสมุดดิจิตอล  
นําไปสูการประยุกตใชกับงานหองสมุด   และเปดโอกาสใหผูเขาประชมุไดรูจักและเสริมสรางความสัมพันธอันดตีอ
กัน   สรางเครือขายการพัฒนาวงการวิชาชีพรวมกัน  กลุมเปาหมายในครั้งนี้ไดแก  ผูบริหาร /  บรรณารักษ / บุคลากร
ในวงการสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร  ผูสนใจทัว่ไป และสมาชิกชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา   
ทั้งนี้  ขอความกรุณาสงแบบใบลงทะเบียน  ภายในวันที่  29   ตุลาคม  2553    โดยสวนราชการและรัฐวิสาหกจิ 
สามารถเบิกจายคาลงทะเบียนจากตนสังกดัไดตามระเบยีบของกระทรวงการคลัง เลขที่ กค 0409.6/ว.122 ลงวันที ่27 
ธันวาคม 2545  

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุญาตและจดัสงบุคลากรในสังกดัของทานเขารวมประชุมวชิาการ  เพื่อ
ความรวมมือในการพัฒนาและการสรางเครือขายของหองสมุดในอนาคต  ขอขอบพระคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 

 

        ขอแสดงความนับถือ 
    
 

                   (นางสาวรุงทิพย หอวโนทยาน) 
          ประธานชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา 
                                                                                              สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ 
ผูประสานงาน 
นางทิพวรรณ แซคั้ง   
ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬา โทร.02-2182948 
นางสาวปฤชญีน นาครทรรพ  
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จุฬา ฯ โทร.02-2184151 
นางสาวรุงทิพย หอวโนทยาน  
หองสมุดกลุมแพทยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  โทร.02-9269999 ตอ 7502-4 

ชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย  
ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
๑๓๔๖  ถนนอาคารสงเคราะห ๕ คลองจั่น  บางกะป  กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 



 
 
 
 
 

โครงการประชุมวิชาการประจําป 2553   
ชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา  สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ฯ  

เร่ือง  หองสมุดดิจิตอล : ปจจุบันและอนาคต 
จัดโดย 

ชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย  ฯ 
รวมกับ ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่รุดหนาในปจจุบัน  นําไปสูการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
ของหองสมุดสูระบบดิจิตอล   หองสมุดไดพัฒนาระบบการจัดการและใหบริการเนือ้หาของขอมูลในรูปแบบ 
ดิจิตอลที่ผูใชเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มไดโดยตรง   โดยมีการสรางหรือจัดหาขอมูลดิจิตอลมาจัดเก็บอยางเปนระบบเพื่อ
ความสะดวกในการสืบคนและใหบริการผานเครือขายอนิเทอรเน็ต  การติดตามเทคโนโลยีและศึกษาแนวทางการ
พัฒนาระบบหองสมุดดิจิตอล   และนํามาประยุกตใชยอมเปนประโยชนตอการบริหารจัดการหองสมุด 
สถาบันอุดมศึกษา   ซ่ึงมีบทบาทหนาที่สําคัญทั้งดานการสนับสนุนการเรียนการสอน การคนควาวิจัย ตลอดจนการดู
รักษาทรัพยสินทางปญญาของสถาบันการศึกษา   ชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา  สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทย ฯ  จึงไดรวมมอืกับศูนยวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย  จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง 
“หองสมุดระบบดิจิตอล : ปจจุบันและอนาคต”    ขึ้นเพื่อใหความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ และเรียนรูรวมกนั
ระหวางบุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  อันจะเปนประโยชนตอการพฒันาหองสมุด
ระบบดิจิตอลเพื่อประโยชนตอสถาบันอุดมศึกษาและตอสังคมตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูเร่ืองการพัฒนาหองสมุดดิจิตอล 
2. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ืองการพัฒนาหองสมุดดิจิตอล และการนํามาประยุกตใช

กับงานหองสมุด 
3. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดรูจักและเสริมสรางความสัมพันธอันดีตอกัน 
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน วันศุกรที่ 5 พฤศจิกายน 2553 
 
สถานที่  หองประชุม ช้ัน 7  ศูนยวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 



คาลงทะเบียน    
    สมาชิกสมาคมหองสมุดฯ         อัตราคาลงทะเบียน 400   บาท  
  บุคคลทั่วไป                       อัตราคาลงทะเบียน 500   บาท 
 
การสํารองที่นัง่และการชําระเงิน 
          สํารองที่นั่ง    สงใบลงทะเบียนทางโทรสาร หรือ E-mail  ตามแสดงดานลาง  

• โทรสาร 02-2154459 / ติดตอ คุณปฤชญีน นาครทรรพ โทร. 02-2184151    

• โทรสาร 0-22153617 หรือ 0-22182907 / ติดตอ คุณทิพวรรณ แซต้ัง  โทร. 02-2182948  
ชําระเงิน      โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย   สาขาสยามสแควร                                                                             

 ช่ือ บัญชี  คุณปฤชญีน นาครทรรพ เลขที่บัญชี  174-2-01362-4 
เมื่อโอนเงินแลว กรุณาสงหลักฐานการโอนเงินหรือใบ  Pay in   พรอมระบุช่ือ-สกุลของผูลงทะเบียนในเอกสารดังกลาว 
ทางโทรสาร 02-2154459  หรือ E-mail  nprichaj@chula.ac.th   หรือ  pchajean@hotmail.com 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูเร่ืองการพัฒนาหองสมุดดิจิตอล 
2. ผูเขารวมกิจกรรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ืองการพัฒนาหองสมุดดิจิตอล และการนาํมาประยุกตใชกับงาน

หองสมุด 
3. ผูเขารวมกิจกรรมไดรูจักและเสริมสรางความสัมพันธอันดีตอกัน 

 
 

....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กําหนดการ 
โครงการสัมมนาเรื่อง  หองสมุดระบบดิจิตอล : ปจจุบันและอนาคต 

วันศุกรท่ี 5 พฤศจิกายน 2553 
หองประชุม ชัน้ 7  ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

................................................................................ 
 

8.30-9.00 น.  ลงทะเบียน 
9.00 - 9.15 น.  พิธีเปด โดย ผูอํานวยการศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
9.15 -10.30 น.  บรรยายเรื่อง หองสมุดระบบดิจิตอล : ปจจุบันและอนาคต 

โดย ผศ.ดร.พมิพรําไพ เปรมสมิทธ ผูอํานวยการศูนยวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

10.30-10.45 น.  พัก-อาหารวาง  
10.45 -11.15 น.  รายงานกิจกรรม ชมรม ฯ  และแนะนํากรรมการใหม 
11.50-12.30 น.  IT สําหรับหองสมุดระบบดจิิตอล  โดย ผูแทนบริษัท iGroup / Book Promotion 
12.30-13.30 น.  พัก-อาหารเที่ยง  
13.30–14.45 น.  มาตรฐานการแปลงภาพเปนดิจิตอลโดย นางสาวคนธรส  โชติชวงสถาพร นักวชิาการ 
   ภาพยนตร หอภาพยนตร (องคการมหาชน)  
14.45 -15.00 น.  พัก-อาหารวาง  
15.00–16.15 น.   หองสมุดระบบดิจิตอล  : แลกเปล่ียนเรียนรูจากประสบการณ 
16.15 –16.30 น.  สรุป - พิธีปดการประชุม 
 

................................................... 
 



ใบลงทะเบียน 

โครงการประชุมวิชาการ ชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา  ประจําป 2553   
เร่ือง  หองสมุดดิจิตอล : ปจจุบันและอนาคต      

จัดโดย  ชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย  ฯ 
รวมกับ ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันที่  5  พฤศจิกายน 2553 ณ หองประชุมชั้น 7 อาคารศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ช่ือ –สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ......……………………………….......………ตําแหนง………………….………........ 

สถานที่ทํางาน ……………..…………………………………………………………………...................................... 

โทรศัพท………………….………. โทรสาร……………....……………  E-mail…………….……………………... 

 
ชื่อ-สกุล หรือชื่อหนวยงานสําหรับออกใบเสร็จรับเงิน 
(โปรดระบุช่ือ-สกุลของบุคคล และ/หรือ ช่ือหนวยงานทีต่องการใหออกใบเสร็จรับเงนิ ดวย ตัว บรรจง)   

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

 ( รับใบเสร็จรับเงินในวนัประชุม ) 
 

อัตราคาลงทะเบียน  (โปรดทําเครื่องหมาย   ในชองหนาอัตราคาลงทะเบียนที่ชําระเงิน) 
ลงทะเบียนกอนวันที่  28 ตุลาคม 2553 
              สมาชิกสมาคมหองสมุดฯ        อัตราคาลงทะเบียน 400  บาท 
              บุคคลทั่วไป                        อัตราคาลงทะเบียน 500  บาท 
ลงทะเบียนตั้งแตวนัที่  29  ตลุาคม 2553  อัตราคาลงทะเบียน 500  บาท 
วิธีการชําระเงิน 
ชําระเงิน      โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย สาขาสยามสแควร                                                   
        ช่ือ บัญชี  คุณปฤชญีน นาครทรรพ เลขที่บัญชี  174-2-01362-4 

 เมื่อโอนเงินแลว กรุณาสงหลักฐานการโอนเงินหรือใบ  Pay in   พรอมระบุช่ือ-สกุลของผูลงทะเบียนใน 
เอกสารดังกลาวทางโทรสาร 02-2154459 หรือ E-mail  : nprichaj@chula.ac.th   หรือ  pchajean@hotmail.com   
โทร. 02-2184151    

กรุณาลงทะเบียนและชําระเงนิ  ภายในวันท่ี  28  ตุลาคม 2553 
 
 
 
 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
นางสาวรุงทิพย หอวโนทยาน  ประธานชมรม ฯ :  rungtip@tu.ac.th  โทร.  086-2584042 โทร.02-9269999 ตอ 7502-4 /โทรสาร ตอ 7500 

นางทิพวรรณ แซต้ัง  รองประธานชมรม ฯ:  thippawan.s@car.chula.ac.thโทร. 0-2218-2948 
นางสาวพิมลอร ตันหัน ฝายวิชาการ / ประชาสัมพันธ  :   pimolorn@hotmail.com โทร.  081-6976994 

www.alg.or.th 


